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de klokken luiden

instrumentale muziek voorafgaand aan de dienst

wanneer de ambtsdragers de kerk binnenkomen, bereiden we ons in stilte voor, onder doorgaande 
instrumentale muziek

welkom door Andrieke Horsting

aansteken van de Paaskaars

eerste lied: Vol van Verwachting – tekst Marijke de Bruijne, muziek Eileen Silcocks 
bron: Zangen van zoeken en zien – lied 107



2.  Tijd vloeit in één, verleden wordt heden,
toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord;
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

3. Samengekomen om te gaan vieren,
uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

de eerste Adventskaars wordt aangestoken – 
hierbij wordt gezegd:

Eén kaars gaat er nu branden
en zegt aan iedereen:
“Er is een feest op handen,
de duisternis verdween.”

gebed om ontferming, gevolgd door lied 51B

gebed tot de Geest

een moment voor de kinderen met 
projectlied: ‘Levenslicht’  
(melodie: Ik ben een engel van de Heer)

Refrein: 
Ik zing van licht dat God ons geeft:
het levenslicht voor al wat leeft.
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort?
Wie geeft het aan de mensen door?

Eerste zondag (Batseba)

Een buurvrouw in de koningsstad
heeft moeite en verdriet gehad.
Zij wordt de moeder van een zoon
die voorbestemd is voor de troon.

Schriftlezing door Klaske: 2 Samuël 11: 1- 27

lied 738: 1 en 3

overdenking



luisterlied: Hallelujah – Leonard Cohen – uitgevoerd door Pentatonix

vertaling door Johan Meijer

Ik hoorde dat er een verborgen akkoord was
dat David speelde waarmee hij de Heer behaagde.
Maar jij geeft toch niet echt om muziek, of wel dan?
Maar zo gaat dat: de vierde, de vijfde,
de kleine daling, de hoge stijging, 
de verwarde koning die een ‘Halleluja’ componeerde.

Jouw vertrouwen was sterk, maar bewijs had je nodig.
Je zag haar, badend op het dak,
haar schoonheid en het maanlicht overweldigden je.
Aan een keukenstoel bond ze je vast,
jouw troon bracht zij ten val, jouw haar sneed ze af,
en van jouw lippen eiste ze een ‘Halleluja’ op. 

Schatje, dit heb ik eerder mee gemaakt,
deze kamer ken ik, ik liep over deze vloer.
Hier woonde ik alleen, voordat ik jou kende.
Jouw vlag zag ik liggen op over de Marmeren Boog *
En toch is liefde geen overwinningsmars,
het is een koud en gebroken ‘Halleluja’. 

Ooit was er een tijd dat je mij liet weten
wat er daar beneden echt gaande is.
Maar nu, nu laat je het me nooit meer zien hè, of wel dan?
En onthoud: toen ik jou bewoog
was de Heilige Duif ook aan het bewegen.
En elke adem die wij samen haalden was: ‘Halleluja’. 

Jij zegt dat ik de naam ijdel gebruikte,
ik weet niet eens welke naam dat is.
Maar als ik het geweten had, wérkelijk: 
wat zou het voor jou betekend hebben?!
Een lichtgloed ligt in ieder woord,
het doet er niet toe wat je hebt gehoord:
het heilige of het gebroken ‘Halleluja’.

Ik deed mijn best, het was niet veel.
Voelen kon ik niet, dus probeerde ik aan te raken.
De waarheid heb ik verteld, 
maar ik kwam niet om je voor de gek te houden.
En hoewel alles mis ging,
zal ik staan voor de Heer van het Lied,
met niets op mijn tong dan ‘Halleluja!’

Halleluja, halleluja!



Bij een afkondiging van overlijden gaan we staan en zingen na het bevestigen van het 
gedachtenisblaadje: 

Licht dat terugkomt, 
hoop die niet sterven wil,
vrede die bij ons blijft. 

inzameling van de gaven 
– tijdens de collecte mag iedereen een voorbede opschrijven – ook die worden ingezameld,
de kinderen komen terug in de kerkzaal

dankgebed, voorbeden door Carla en de voorganger,
stil gebed,
gezongen Onze Vader – lied 371

tekst: Sterke Vrouw – door Andrieke

slotlied 809 (viermaal gezongen)

zegen met gesproken Amen

Na de dienst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten in het Rode Kruisgebouw voor een kop 
koffie of thee of een glas limonade.


